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اخبار الدول االعضاء

في هذا العدد

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

د
د

لع
ف ا

غال

�أبرمت  �لتي  �التفاقية  بموجب  للبترول  �لم�صدرة  �لعربية  �الأقطار  منظمة  تاأ�ص�صت 

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 

ودولة �لكويت ودولة ليبيا )�لمملكة �لليبية �آنذ�ك(. ون�صت �التفاقية على �أن تكون مدينة 

�لكويت مقر�ً لها.  

تهدف �لمنظمة �إلى تعاون �أع�صائها في مختلف �أوجه �لن�صاط �القت�صادي في �صناعة 

�لبترول، وتقرير �لو�صائل و�ل�صبل للمحافظة على م�صالح �أع�صائها �لم�صروعة في هذه �ل�صناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد �لجهود لتاأمين و�صول �لبترول �إلى �أ�صو�ق ��صتهالكه ب�صروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

�لظروف �لمالئمة لال�صتثمار في �صناعة �لبترول في �الأقطار �الأع�صاء. 

وقد �ن�صم �إلى ع�صوية �لمنظمة في عام 1970 كل من دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ودولة قطر 

ومملكة �لبحرين و�لجمهورية �لجز�ئرية.  و�ن�صم �إليها في عام 1972 كل من �لجمهورية �لعربية �ل�صورية 

وجمهورية �لعر�ق، و�ن�صم �إليها في عام 1973 جمهورية م�صر �لعربية، و�ن�صمت �لجمهورية �لتون�صية في 

عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( وتجيز �التفاقية �ن�صمام �أية دولة عربية م�صدرة للبترول 

�إلى ع�صويتها �صريطة �أن يكون �لبترول م�صدر�ً هاما لدخلها �لقومي، وبمو�فقة ثالثة �أرباع �أ�صو�ت �لدول 

�الأع�صاء على �أن يكون من بينها �أ�صو�ت جميع �لدول �الأع�صاء �لموؤ�ص�صة. 

 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة ملنظمة الأقطار 

العربية امل�شدرة للبرتول - اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز اإعادة الن�شر 

اأو االقتبا�س دون اإذن خطي م�شبق من املنظمة.  

ال�شرتاك ال�شنوي )11 عدداً(

وي�شمل اأجور الربيد 

الدول العربية 
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للأفراد: 10 دنانري كويتية �أو ما يعادلها بالدوالر 

للموؤ�ش�شات: 15 دينار� كويتيا �أو ما يعادلها بالدوالر 

للأفراد: 40 دوالر� �أمريكيا 

للموؤ�ش�شات: 60 دوالر� �أمريكيا

توجه طلبات اال�شرتاك اإىل: 

ق�شم التوزيع – اإدارة االإعلم واملكتبة،
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أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
�لم�صروعــــات  �لمنظمة  عــن  �نبثقت 

�لعربيـــة  �ل�صــــركة  �لتالية:  �لم�صـــتركة 

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

�ل�صفن  و�إ�صالح  لبناء  �لعربية  و�ل�صركة 

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

�لبحرين، و�ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت 

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

�لعربية  و�ل�صركة  �ل�صعودية،  �لعربية 

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

تمار�ص �لمنظمة ن�صاطاتها و�خت�صا�صاتها من خالل �أربعة �أجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد �لتي ت�صير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي �لدول �الأع�صاء ويقوم برفع ما ير�ه من تو�صيات و�قتر�حات �إلى �لمجل�ص، وينظر في �لميز�نية 

�ل�صنوية ويرفعها للمجل�ص �لوز�ري ، كما يقر نظام موظفي �الأمانة �لعامة، وت�صدر قر�ر�ته باأغلبية ثلثي �أ�صو�ت �الأع�صاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�صطلع بالجو�نب �لتخطيطية و�الإد�رية و�لتنفيذية لن�صاط �لمنظمة، وفقا للو�ئح وتوجيهات �لمجل�ص. ويتولى �إد�رة 
�الأمانة �لعامة �أمين عام. ويعين �الأمين �لعام بقر�ر من �لمجل�ص �لوز�ري للمنظمة لفترة ثالث �صنو�ت قابلة للتجديد لمدد �أخرى. 

و�الأمين �لعام هو �لناطق �لر�صمي با�صم �لمنظمة، وهو �لممثل �لقانوني لها، وهو م�صوؤول عن مبا�صرة و�جبات من�صبه �أمام �لمجل�ص. 

ويقوم �الأمين �لعام باإد�رة �الأمانة �لعامة وتوجيهها، و�الإ�صر�ف �لفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ ما يعهد به �لمجل�ص �إليه من 

مهام. يمار�ص �الأمين �لعام وكافة موظفي �الأمانة �لعامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح �لم�صترك للدول �الأع�صاء. يتمتع �الأمين �لعام 

و�الأمناء �لم�صاعدون في �أقاليم �لدول �الأع�صاء بكافة �لح�صانات و�المتياز�ت �لدبلوما�صية.  

• الهيئة الق�شائية: تم �لتوقيع على بروتوكول �إن�صاء �لهيئة �لق�صائية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول في مدينة �لكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز �لنفاذ في 20 �أبريل 1980.  وللهيئة �خت�صا�ص �إلز�مي بالنظر في �لمنازعات �لتي تتعلق بتف�صير 

وتطبيق �تفاقية �إن�صاء �لمنظمة، و�لمنازعات �لتي تن�صاأ بين ع�صوين �أو �أكثر من �أع�صاء �لمنظمة في مجال �لن�صاط �لبترولي.

مشاركة منظمة األوابك في فعاليات
مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون

السعودية:  صدور األمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي 
6األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة

)AMER8( 12اجتماعات المائدة المستديرة الثامن  لوزراء النفط والطاقة في آسيا
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افتتاحية العدد

 ..WEC24 مؤتمر الطاقة العالمي
الطاقة من أجل االزدهار

برعايـــة كريمـــة من �صـــاحب �ل�صـــمو �ل�صـــيخ 

خليفـــة بن ز�يـــد �آل نهيان، رئي�ص دولـــة �الإمار�ت 

�لعربيـــة �لمتحدة �صـــاركت �الأمانة �لعامة لمنظمة 

�الأقطـــار �لعربيـــة �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بـــك(، 

فـــي فعاليـــات موؤتمـــر �لطاقـــة �لعالمـــي �لر�بـــع 

و�لع�صـــرين »WEC24«، �لذي عقـــد موؤخر�ً في 

مدينـــة �أبوظبي، دولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة، 

و�لبتـــرول  �لطاقـــة  وزر�ء  مـــن  نخبـــة  بم�صـــاركة 

و�لروؤ�صاء �لتنفيذيين في �صركات �لطاقة �لعالمية 

و�الأمنـــاء �لعامين و�لخبر�ء في �لمنظمات �لدولية 

و�الإقليمية �لمتخ�ص�صة بالطاقة و�القت�صاد، وذلك 

تحت �صعار »�لطاقة من �أجل �الزدهار«.

لقـــد جـــاءت م�صـــاركة �الأمانة �لعامـــة لمنظمة 

�الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك( وبوفد 

ر�صمي برئا�صة �صعادة �الأمين �لعام للمنظمة، �يمانا 

منها باأهمية تعزيـــز تو�جد �لمنظمة في مثل هذه 

�لمحافل �لدولية، بهدف عر�ص وجهة نظر �لدول 

�الأع�صـــاء ب�صاأن و�قع و�آفاق �صناعة �لنفط و�لغاز، 

و�لحر�ـــص خاللهـــا علـــى �بـــر�ز عدد من ق�صـــايا 

�لطاقة ال�صيما مفهوم �أمن �لطاقة من وجهتيه �أمن 

�لطلب على �لطاقة و�أمن �لعر�ص و�المد�د�ت. كما 

حر�صت �لمنظمة خالل �لجل�صات �لتي �صارك بها 

�صـــعادة �الأمين �لعـــام �لتاأكيد علـــى �هتمام �لدول 

�لعربية بق�صـــايا �لبيئة و�لتغيـــر �لمناخي و�لتنمية 

�لم�صـــتد�مة و�لتنميـــة �القت�صـــادية و�الجتماعية 

للـــدول �لناميـــة، وذلك �نطالقا مـــن قناعة �لدول 

�لعربية كونها �صـــريك فاعل في �لمجتمع �لدولي. 

كما تميزت م�صـــاركة �الأمانـــة �لعامة في �لمعر�ص 

�لم�صـــاحب للموؤتمـــر بالفاعلية، حيـــث تم تعريف 

زو�ر �لمعر�ـــص ومن مختلـــف دول �لعالم باأهد�ف 

�لمنظمة وطبيعة ن�صاطاتها وتم توزيع مجموعة من 

�لدر��صات �لحديثة �ل�صادرة عن �الأمانة �لعامة.

 يهدف �لموؤتمـــر و�لذي يعقد للمرة �الأولى في 

�لمنطقة �لعربية وفي �إحدى دول �لمنظمة �إلى بحث 

�لتحديات �لحالية و�الآفاق �لم�صـــتقبلية ل�صـــناعة 

�لطاقـــة �لعالمية، بمختلف مكوناتها من م�صـــادر 

�لطاقة �الحفورية )�لنفط و�لغاز و�لفحم(، وكذلك 

م�صادر �لطاقة �لمتجددة و�لنووية، كما ��صتعر�ص 

�لموؤتمـــر �أحدث �لم�صـــتجد�ت في قطاعات �لنقل 

وكفاءة �لطاقة و�لتمويل و�ال�صتثمار و�ال�صت�صار�ت 

وغيرهـــا مـــن مو��صـــيع �لطاقة، لي�صـــكل �لموؤتمر 

بذلك من�صة هامة للحو�ر بين مختلف دول �لعالم 
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ب�صاأن م�صتقبل �لطاقة �لعالمية.

ياأتـــي �نعقـــاد �لـــدورة �لر�بعة و�لع�صـــرين من 

�لموؤتمـــر فـــي ظل تطور�ت ��صـــتثنائية ت�صـــهدها 

�صـــناعة �لطاقـــة �لعالميـــة، خا�صـــة فيمـــا يتعلق 

بالتطـــور�ت في �لعالقـــات �لتجارية بين �لواليات 

دولتيـــن  �أكبـــر  و�ل�صـــين  �المريكيـــة  �لمتحـــدة 

م�صـــتهلكتين للنفط و�نعكا�صـــاته �لمبا�صـــرة على 

نمـــو �لطلـــب �لعالمـــي علـــى �لنفـــط، و�لعو�مـــل 

�لجيو�صيا�صـــية في مناطق �نتاج وت�صـــدير �لنفط 

خا�صـــة في منطقـــة �لخليج �لعربـــي، �إلى جانب 

�لتطـــور�ت على �صـــعيد �نتاج �لنفـــط و�لغاز من 

�لم�صـــادر غيـــر �لتقليدية، و�لتطـــور�ت في �نتاج 

�لطاقـــات �لمتجددة و�نعكا�صـــاتها �لمحتملة على 

ميز�ن �لطلـــب �لعالمي، وتاأثير�ت ق�صـــايا �لبيئة 

وتغير �لمناخ على م�صتقبل �صناعة �لطاقة. ولقد 

�ألقت تلك �لتطور�ت بظاللها على جل�صات �لموؤتمر 

و�لتي �صـــهدت تفاعاًل كبير�ً مـــن �لمد�خالت من 

قبل �لم�صاركين في �لموؤتمر.

لقد لخ�ص معالي �لمهند�ص �صـــهيل بن محمد 

�لمزروعـــي، وزيـــر �لطاقة و�ل�صـــناعة فـــي دولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحـــدة رئي�ص �لموؤتمر خالل 

كلمته في �لجل�صة �لختامية �أهم ما جاء في �لموؤتمر 

عندمـــا �أ�صـــار قائاًل “ �إن �الأيام �لقليلة �لما�صـــية 

�صهدت �لم�صي بخطو�ت بالغة �الأهمية في �لعمل 

على �إعادة ت�صـــكيل م�صـــتقبل قطاع �لطاقة، ولقد 

�صهد موؤتمر �لطاقة �لعالمي نجاحاً هائاًل، وكانت 

�لنقا�صـــات �لعامة بيـــن وزر�ء �لحكومات قد �أدت 

�إلـــى نتائج ممتازة، لقـــد �تفقنا علـــى �أننا جميعاً 

ملتزمون بخف�ص �النبعاثات �لتي ننتجها، و�لتاأكد 

من �أننا جميعاً قادرون على �لعمل معاً، للم�صاعدة 

في تقدم �ل�صناعة باأكملها«.

  و�الأمانـــة �لعامـــة لمنظمة �الأقطـــار �لعربية 

�لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بـــك(، وقد �صـــاركت في 

فعاليات موؤتمر �لطاقة �لعالمي �لر�بع و�لع�صرين 

»WEC24«، فيطيـــب لهـــا �أن ت�صـــيد بالنجـــاح 

�لمتميـــز لدولة �الإمـــار�ت �لعربية �لمتحدة ممثلة 

فـــي وز�رة �لطاقـــة و�ل�صـــناعة، فـــي ��صت�صـــافة 

وتنظيـــم هـــذه �لفعاليـــة �لعالميـــة ونجاحهـــا في 

��صـــتقطاب �الالف من �لم�صـــاركين مـــن مختلف 

دول �لعالـــم، كما تعرب �الأمانـــة �لعامة عن ثنائها 

للم�صتوى �لعلمي �لمميز لالأور�ق �لعلمية �لمقدمة 

و�لمد�خـــالت من قبـــل �لم�صـــاركين، �الأمر �لذي 

يوؤكد على �ن �صياغة م�صتقبل �صناعة �لطاقة هو 

م�صوؤولية �لجميع. 
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السعودية: صدور األمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة

�أ�صـــدر خادم الحرمين ال�شريفي�������ن الملك �شلمان بن 

عبدالعزي�������ز اآل �شع�������ود -حفظه اهلل-، �أمـــر�ً ملكيا بتعيين 

�شاحب ال�شمو الملكي االأمي�������ر عبدالعزيز بن �شلمان بن 

عبدالعزيز اآل �شعود وزيرا للطاقة، خلفا لمعالي �لمهند�ص 

خالد بن عبد�لعزيز �لفالح. 

وكان �صـــمّوه قد �َصِغل من�صـــب وزيـــر �لدولة ل�صـــوؤون 

�لطاقـــة منذ عـــام 2017، ونائـــب وزير �لبتـــرول و�لثروة 

�لمعدنيـــة منـــذ عـــام 2015، وم�صـــاعد�ً لوزيـــر �لبترول 

و�لثروة �لمعدنية ل�صـــوؤون �لبترول خـــالل �لفترة 2004-

2015، ووكياًل لـــوز�رة �لبترول و�لثروة �لمعدنية ل�صـــوؤون 
�لبتـــرول خالل �لفتـــرة 1995-2004، وم�صت�صـــار�ً لوزير 

�لبتـــرول و�لثـــروة �لمعدنية خالل �لفتـــرة 1995-1987، 

كما �صغل �صموه من�صب مدير �إد�رة �لدر��صات �القت�صادية 

و�ل�صناعية بمعهد �لبحوث في جامعة �لملك فهد للبترول 

و�لمعادن خالل �لفترة 1985 – 1987.

كما تر�أ�ص �صـــموه �لفريق �لم�صـــكل مـــن وز�رة �لبترول 

و�لثروة �لمعدنية و�أر�مكو �ل�صعودية الإعد�د �ال�صتر�تيجية 

�لبترولية للمملكة، �إ�صـــافة �إلى �لفريـــق �لمكلف بتحديث 

�ال�صـــتر�تيجية. كمـــا كان ل�صـــموه دور�ً فـــي �إنجـــاز �أول 

��صـــتر�تيجية �أقرتها منظمة �أوبك في موؤتمر �أوبك �لوز�ري في عام 2005، حين تر�أ�ص 

�للجنة �لمكونة من وكالء وز�ر�ت �لبترول و�لطاقة في �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك 

الإعد�د ��صتر�تيجية �أوبك للمدى �لطويل. وقد تم تحديث �ال�صتر�تيجية من قبل �للجنة 

فـــي عام 2010م، حيث حـــددت �ال�صـــتر�تيجية ثالثة �أهد�ف تتعلـــق بتعظيم �لعائد�ت 

�لبترولية لدول �أوبك من خالل �أ�صعار عادلة وم�صتقرة، و�لمحافظة على ح�صة �لبترول 

في �لطلب �لعالمي على �لطاقة وزيادتها، ودعم ��صـــتقر�ر �ل�صوق �لعالمي للبترول و�أمن 

�الإمد�د�ت �إلى �لدول �لم�صتهلكة �إ�صافة �إلى �أمن �لطلب �لعالمي على �لبترول، وحماية 

م�صـــالح �أوبك في �لمفاو�صـــات و�التفاقيات �لدولية. كما �صـــارك في موؤتمر�ت منظمة 

�أوبك منذ عام 1987، ومعظم �أن�صطة منظمة �أوبك.

من جانبه بعث �صـــعادة �الأ�صـــتاذ عبا�ص علي �لنقي، �الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار 

�لعربية �لم�صـــدرة للبترول )�أو�بك(، ببرقية تهنئة �إلى �صـــاحب �ل�صمو �لملكي �الأمير 

عبد�لعزيز بن �صـــلمان بن عبد�لعزيز �آل �صـــعود، بمنا�صبة ح�صوله على �لثقة �لملكية 

وتعيينه في من�صـــبه �لجديد، متمنياً ل�صـــموه �لتوفيق في مهامه �لجديدة و�أن ي�صـــبغ 

عليه نعمة �ل�صـــحة و�لتوفيق و�لنجاح، متطلعا �إلى مو��صـــلة دعم �صـــموه لن�صـــاطات 

�لمنظمة.  
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الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح في ذمة اهلل

�نتقـــل �إلى رحمة تعالى �لمغفـــور له باإذن �هلل تعالى 

ال�شيخ ط�������لل نا�شر العذبي ال�شباح وكيل وز�رة �لنفط 

بالوكالـــة وممثل دول�������ة الكويت في المكت�������ب التنفيذي 

لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اوابك( . 

ولد �لفقيد ال�شيخ طلل نا�شر العذبي ال�شباح في 

عـــام 1966  وكان مثاال للخلـــق و�اللتز�م و�الجتهاد في 

�لعمل ، و�صغل �لر�حل �لعديد من �لمنا�صب �آخرها وكيال 

لوز�رة �لنفط بالوكالـــة وممثل دولة �لكويت في �لمكتب 

�لتنفيذي لمنظمـــة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول 

“�أو�بك” وع�صـــو�ً فـــي �للجنـــة �لعليا للمناق�صـــات في 
موؤ�ص�صـــة �لبترول �لكويتية و�صـــركاتها �لنفطية، وع�صو�ً 

في مجل�ص �إد�رة كل من �ل�صـــركة �لكويتية لنفط �لخليج 

و”�صـــركة �لبتـــرول �لوطنية �لكويتية، و�صـــركة �صـــناعة 

�لكيماويات �لبترولية وع�صـــو�ً في مجل�ص �إد�رة �ل�صركة 

�لعربية لال�صـــتثمار�ت �لبتروليـــة )�أبيكورب( ممثاًل عن 

دولة �لكويت.

كما �صغل ال�شيخ طلل من�صب مدير منطقة �ل�صرق 

�الأو�صـــط و�صـــمال �أفريقيا في قطاع �لتمويل و�لقرو�ص 

�لدوليـــة فـــي “�لبنك �لتجـــاري” بيـــن 1996 و2003، 

ومدير �إد�رة �صـــوؤون �لمناق�صـــات و�لتفتي�ـــص �لميد�ني 

في وز�رة �لنفط بين 2003 و2006، ووكيل وز�رة �لنفط �لم�صـــاعد لل�صـــوؤون 

�الإد�رية و�لمالية.

كما كان �لر�حل ممثاًل لوز�رة �لنفط في �الجتماعات ن�صف �ل�صنوية للعقود 

و�لمناق�صـــات و�لميز�نية في �لمنطقة �لمق�صـــومة )عمليات �لوفرة وعمليات 

�لخفجي �لم�صـــتركة( وع�صـــو�ً في �للجنة �لفنية �لكويتية �لعر�قية �لم�صتركة 

لدر��صة ملف �لحقول �لم�صتركة بين �لجانبين، وكانت �خر �جتماعات �لفقيد 

�لتوقيـــع مع �لجانـــب �لعر�قي موؤخر�ً علـــى �ختيار م�صت�صـــار عالمي لتحديد 

�ليات �لعمل في �لحقول �لم�صتركة بين دولة �لكويت وجمهورية �لعر�ق.

واالأمانة العامة لمنظمة االأقط�������ار العربية الم�شدرة للبترول »اأوابك«، اإذ 

تتق�������دم باأحر التع�������ازي والموا�شاة الأ�شرة الفقيد المغفور ل�������ه باإذن اهلل تعالى 

ال�شيخ طلل نا�شر العذبي ال�شباح، �شائلين المولى اأن يتغمد الفقيد بوا�شع 

رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شبر وال�شلوان.

 “اإنا هلل واإنا اإليه راجعون”.
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مشاركة منظمة األوابك في فعاليات
مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون

ال�شمو  �شاحب  رعاية  تحت 

نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ 

العربية  االإمارات  دولة  رئي�س 

موؤتمر  فعاليات  عقدت  المتحدة، 

والع�شرين  الرابع  العالمي  الطاقة 

من  الفترة  خلل   )WEC24(

تحت   ،2019 �شبتمبر   12  –  9
االزدهار«،  اأجل  من  »الطاقة  �شعار 

الوطني  اأبوظبي  مركز  في  وذلك 

للمعار�س، وذلك للمرة االأولى في 

منطقة ال�شرق االأو�شط.
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ح�صـــر �الفتتـــاح عدد من �ل�صـــيوخ وكبار �ل�صخ�صـــيات 

مـــن دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحـــدة، وبع�ص وزر�ء �لطاقة 

و�لبتـــرول فـــي منظمـــة �الأو�بـــك، ورئي�ص مجل�ـــص �لطاقة 

�لعالمي ديفيد كيم وعدد من �لوزر�ء و�ل�صـــفر�ء �لمعتمدين 

لدى دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة. و�لروؤ�صاء �لتنفيذيين 

وممثلي �ل�صركات و�القت�صاديين من دول �لعالم، وبم�صاركة 

�أكثر من 300 عار�ص في �لمعر�ص �لم�صاحب و�لمقام على 

هام�ص �لموؤتمر .

�فتتـــح �لموؤتمر �شم�������و ال�شيخ هزاع بن زاي�������د اآل نهيان، 

نائ�������ب رئي�س المجل��������س التنفيذي الإمارة اأب�������و ظبي، بكلمة 

رحـــب فيها بالح�صـــور على �أر�ـــص دولة �المـــار�ت �لعربية 

�لمتحـــدة، و�أ�صـــاف قائـــال »اأن خي�������رة العق�������ول والخبرات 

العالمية تجتمع لتناق�س م�شتجدات هذا القطاع الحيوي 

وتبح�������ث التحديات وت�شنع الحل�������ول المبتكرة وت�شتك�شف 

الفر�س وال�شركات وهو ما ينعك�س اإيجابا على المجتمعات 

ف�������ي �شعيها لتنمي�������ة م�شتدامة وروؤية م�شتني�������رة لم�شتقبل 

الطاقة«.

مـــن جانبه �أ�صـــار معال�������ي المهند�س �شهي�������ل بن محمد 

المزروع�������ي وزي�������ر الطاق�������ة وال�شناعة ف�������ي دول�������ة االإمارات 

العربي�������ة المتحدة، ورئي�س الموؤتمر، �إلى �أن �نعقاد �لموؤتمر 

علـــى �أر�ـــص دولة �الإمـــار�ت �لعربيـــة �لمتحـــدة يوؤكد على 

�لتز�مها �لر��صـــخ با�صتكمال دورها في �إيجاد حلول جذرية 

تقوم على �لحو�ر و�لنقا�ص مع جميع �لدول ب�صاأن �لتحديات 

�لتي تو�جـــه �لطاقة و�لوقوف على تجارب �لدول �لمختلفة 

في م�صـــروعات ربط �لطاقـــة �لمتجددة وم�صـــادر �لطاقة 

�الأخـــرى، وخف�ص �العتماد على م�صـــادر �لوقـــود �الأخرى 

في �لعقود �لمقبلة و�ال�صتفادة من تقنيات �لبيانات �لكبيرة 

و�لذكاء �ال�صـــطناعي في قطاع �لنفط و�لغاز لتقليل تكلفته 

وتح�صين كفاءته وزيادة عو�ئده.

كم�������ا اأك�������د معال�������ي الدكت�������ور �شلط�������ان اأحم�������د الجابر، 
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وزي�������ر دولة الرئي��������س التنفيذي ل�شرك�������ة اأدنوك 

ومجموع�������ة �شركاته�������ا، �لتـــز�م دولـــة �المار�ت 

�لعربية �لمتحدة �لر��صخ ببناء مخرج متنوع من 

م�صادر �لطاقة �لمتنوعة وبدورها كمورد موثوق 

للطاقة لالأ�صـــو�ق �لعالمية، و��صـــتعر�ص معاليه 

�التجاهات �لرئي�صية �لتي توؤثر في زيادة �لطلب 

علـــى �لطاقة، حيث �صي�صـــهد �لطلـــب �لعالمي 

علـــى �لطاقة خالل �لعقديـــن �لمقبلين �رتفاعا 

ملحوظـــا حيث �صـــيحتاج �لعالم �لى ��صـــتجابة 

�صـــاملة تعتمـــد على مزيـــج �كثر تنوعا ي�صـــمل 

�لم�صـــادر �لمختلفة للطاقة، كما تخطط �أدنوك 

لزيادة �الإنتاج �لى 4 ماليين برميل يوميا.
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وق�������د �ش�������ارك �شع�������ادة االأ�شت�������اذ عبا��������س عل�������ي النقي، 

االأمي�������ن العام لمنظم�������ة االأوابك كمتحدث رئي�صـــي في 

�لحلقة �لنقا�صـــية �لر�بعة لموؤتمر �لطاقة �لعالمي �لر�بع 

و�لع�صـــرين )WEC24( ، �لتي عقـــدت يوم �الأربعاء 11 

�صبتمبر 2019، تحت عنو�ن »تعزيز االإجراءات المتعلقة 

بالمن�������اخ«، بم�صـــاركة  مجموعة مـــن �لخبـــر�ء �لدوليين 

�لمتخ�ص�صـــين في �لبيئة وتغير �لمنـــاخ، و�أد�ر �لحلقة �أ. 

د ديفيـــد فيكتور، مدير جامعة كاليفورنيا )�صـــان دييغو(. 

وتهدف �لحلقة �إلى ��صـــتعر��ص �لجهود �لدولية لمو�جهة 

ظاهـــرة �لتغيـــر �لمناخ مـــن وجهة نظر �لدول �لم�صـــدرة 

للبتـــرول ومـــن وجهة نظر �لـــدول �لناميـــة وكذلك �لدول 

�ل�صناعية.

حيث �أ�صـــار �صـــعادته �أثناء كلمته �إلى �لمادة �ل�صاد�صـــة 

مـــن �تفاقيـــة باري�ـــص �لمتعلقة بتجـــارة �لكربـــون و�أهميتها 

لل�صـــناعة �لبترولية كما تطرق �إلـــى �لتقرير �الأخير 2019 

للهيئـــة �لحكومية �لمعنية بتغير �لمنـــاخ )IPCC( �لمتعلق 

بمو�صـــوع �لدرجة و�لن�صـــف و�لدرجتين �لمئويتين و�أهمية 

�لوقـــود �الحفوري خالل �لحقبة �لقادمة و�أن �صـــبب �لتغير 

�لمناخـــي بالدرجة �الأولـــى يتعلق بالـــدورة �لمناخية ولي�ص 

�لن�صاط �لب�صري.

وق�������د مثل االأمان�������ة العامة في موؤتم�������ر الطاقة العالمي 

الرابع والع�شرين، وفد برئا�شة �شعادة االأ�شتاذ/ عبا�س علي 

النقي االأمي�������ن العام للمنظمة، وع�شوي�������ة كل من ال�شيد/ 

عبد الكريم عايد، مدي�������ر اإدارة االإعلم والمكتبة، وال�شيد/ 

نا�ش�������ر بخيت، المح�������رر الم�ش�������وؤول عن الن�ش�������رة ال�شهرية، 

حيث تم من خ�������لل جناحها بالمعر�س توزيع المطبوعات 

والدرا�ش�������ات الحديثة ال�شادرة ع�������ن االأمانة العامة، وكذلك 

الرد على اال�شت�شارات والت�شاوؤالت، وقد بلغ عدد زوار جناح 

المنظم�������ة على م�������دى االأربعة اأي�������ام 250 زائر من مختلف 

الجن�شيات العربية واالأجنبية.
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��صت�صافت مدينة �أبوظبي، دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة 

بتاريـــخ 10 �صـــبتمبر 2019، اجتماعات المائ�������دة الم�شتديرة 

الثامن ل�������وزراء النفط والطاقة في اآ�شيا )AMER8( ، �لذي 

عقد تحت �صعار »اأمن الطاقة في ع�شر التغيير بهدف تمكين 

النمو الم�شوؤول في اآ�شيا والعالم«، وذلك على هام�ص فعاليات 

 ،)WEC24 ( موؤتمـــر �لطاقة �لعالمــــــي �لر�بع و�لع�صـــــــرين

�لـــذي عقـــد في مدينـــة �أبوظبي، خـــالل �لفترة مـــن 9 – 12 

�صبتمبر 2019.

�صـــارك فـــي �أعمـــال �الجتماعـــات 18 مـــن وزر�ء �لطاقة 

و�لبتـــرول في دول �آ�صـــيا، و10 من روؤ�صـــاء �لمنظمات �لدولية 

و�لعربيـــة �لمتخ�ص�صـــة بالطاقة و�لبترول، ومـــن بينها منتدى 

�لطاقـــة �لعالمـــي )IEF( ومنظمـــة �لـــدول �لم�صـــدرة للنفط 

)�أوبـــك( ووكالـــة �لطاقة �لدولية، كما �صـــاركت جمهورية �لهند 

با�صت�صـــافة �الجتماع )Co-hosted (. وقد �صـــاركت �الأمانة 

�لعامة لمنظمة �الأو�بك بوفد ر�صـــمي برئا�صة �صعادة االأ�شتاذ/

عبا��������س علي النق�������ي، االأمي�������ن الع�������ام للمنظمة فـــي فعاليات 

�الجتمـــاع، تلبية لدعوة كريمة مـــن �شعادة الدكتور مطر حامد 

النيادي، وكيل وزارة الطاق�������ة وال�شناعة وممثل دولة االإمارات 

العربية المتح�������دة في المكتب التنفي�������ذي لمنظمة االوابك، 

و�شعادة الدكتور/ �شون زيان�شنغ، االأمين العام لمنتدى الطاقة 

الدولي.

وقـــد حظيت �الجتماعات باهتمام كبير من قبل �لمتابعين 

ل�صـــناعة �لطاقة �لعالمية، وذلك بالنظـــر للمكانة �لهامة �لتي 

تحتلها دول قارة �آ�صـــيا على �صـــعيد �القت�صـــاد �لعالمي، حيث 

تمتلـــك دول �لقـــارة �حتياطيـــات �صـــخمة مـــن �لنفـــط و�لغاز 

�لطبيعي، كما تت�صدر دول �لقارة �لم�صهد �لعالمي للطلب على 

�لطاقة، وت�صـــم دوالً ذ�ت كثافة �صكانية عالية كال�صين و�لهند 

و�لتـــي تعتبر�ن �الأ�صـــرع نمـــو�ً من حيث �لطلب علـــى �لطاقة، 

ف�صـــاًل علـــى ما تمتع به �لعديـــد من دوله بموؤ�صـــر�ت �يجابية 

ب�صاأن ��صتمر�ر نموها �القت�صادي �لم�صتقبلي. 

ت�صمنت �الجتماعات محورين رئي�صيين هما: 

• دور �لتكنولوجيـــا �لحديثة في خليط �لطاقة �لعالمي 	

�الأكثر تناف�صية و�نتاجية.

• تعزيـــز �لو�صـــول �ل�صـــامل �إلـــى خدمات طاقـــة �آمنة 	

وم�صتد�مة وباأ�صعار معقولة.

    وتعقد �جتماعات �لمائدة �لم�صـــتديرة �الآ�صـــيوي لوزر�ء 

�لنفط و�لطاقة في �آ�صـــيا دورتها كل عامين حيث ��صت�صـــافتها 

�لهند في عام 2005، و�لمملكة �لعربية �ل�صعودية عام 2007، 

اجتماعات المائدة المستديرة الثامن
)AMER8( لوزراء النفط والطاقة في آسيا 
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و�ليابان عام 2009، ودولة �لكويت عام 2011، وكوريا 2013، 

ودولة قطر 2015، وتايالند 2017.

تميزت الجولة الثامنة من االجتماعات الوزارية االآ�شيوية 

بالح�صـــور �لفاعـــل لمجموعـــة من �أ�صـــحاب �لمعالـــي وزر�ء 

�لطاقـــة و�لنفـــط في �لـــدول �الأع�صـــاء في منظمـــة �الأقطار 

�لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك(، من دولـــة �لكويت، دولة 

�المار�ت �لعربية �لمتحدة، مملكة �لبحرين، جمهورية �لعر�ق، 

جمهورية م�صـــر �لعربية، �إلى جانب م�صـــاركة �لدول �الأع�صاء 

�الأخرى بوفود ر�صمية.

 وقد ��صـــتعر�ص �أ�صحاب �لمعالي �لوزر�ء وب�صفافية عالية 

مو�قف دولهم تجاه مختلف �لق�صـــايا ذ�ت �ل�صـــلة باالأو�صـــاع 

�لحالية و�لم�صـــتقبلية ل�صـــناعة �لطاقة خا�صـــة فيما يت�صـــل 

بمو�صـــوع �أمـــن �لطاقـــة بجانبيه �أمـــن �لطلب و�أمـــن �لعر�ص 

و�المد�د�ت.

 كمـــا �أكدو� على ترحيبهم بكافة �لجهـــود �لدولية �لر�مية 

للتو�صع في ��صتخد�م �لمزيد من م�صادر �لطاقة �صو�ء كانت من 

م�صادر �لوقود �الأحفوري كالنفط و�لغاز �أو من م�صادر �لطاقة 

�لمتجددة �لطاقة �ل�صم�صية وطاقة �لرياح، وذلك بهدف تاأمين 

�لطلب �لعالمي على �لطاقة. مع �لت�صـــديد على �أن ال ينعك�ص 

هذ� �لتوجه ب�صورة �صلبية على �صناعة �لنفط و�لغاز �لطبيعي 

و�لتي تعتبر �ل�صـــريان �لرئي�صي لالقت�صاد في �لدول �الأع�صاء 

لمنظمـــة �الأو�بـــك، حيث تعمـــل دول �أو�بك جاهدة على �صـــخ 

�ال�صـــتثمار�ت �لكبيرة في مختلف مر�حل �ل�صـــناعة �لبترولية 

بهدف �لم�صاهمة في تاأمين �لطلب �لعالمي على �لطاقة.

و�شدد الوزراء الم�شاركون في االجتماع على �أهمية �حد�ث 

�لتـــو�زن بين عملية �لتنميـــة �القت�صـــادية و�الجتماعية و�لتي 

تاأخـــذ بعيـــن �العتبار رفاهية �الن�صـــان في �لمـــدن ذ�ت �لنمو 

�ل�صـــكاني �ل�صريع وكذلك �لقرى 

و�لمناطـــق �لريفيـــة مـــن جانب، 

وكذلك �اللتز�م بالمحافظة على 

�لبيئة و�لمناخ من جانب �آخر. 

 و�أبـــدى �أ�صـــحاب �لمعالـــي 

وزر�ء �لدول �الأع�صاء في منظمة 

�الأو�بك رغبة �صـــادقة في تعزيز 

�لتعاون مع �لدول �الآ�صيوية على 

�عتبارهم �صـــركاء رئي�صـــيين في 

تاأمين م�صتقبل �لطاقة في �آ�صيا، 

وقـــد كان للقـــاء�ت �لثنائية �لتي 

عقدوها مع نظر�ئهم �الآ�صيويين 

�أثـــر كبيـــر فـــي بـــث �لطماأنينـــة 

ب�صـــاأن ��صـــتمر�رية �لعمـــل فـــي 

بع�ص �لم�صـــاريع �لنفطية �لم�صتركة �لتي تعر�صت للتاأخير في 

�كتمالها نتيجة للظروف �لتي يمر بها �القت�صاد �لعالمي.  

 وق�������د �ش�������در عن االجتماع العديد من �لتو�صـــيات ب�صـــاأن 

زيـــادة وتقوية �أو��صـــر �لتعـــاون بين �لدول �الآ�صـــيوية من �أجل 

توفير �مد�د�ت طاقة �آمنة وم�صـــتقرة ت�صـــاهم في زيادة �لنمو 

�القت�صـــادي لدول �لقارة، وبذل �لم�صـــاعي، وت�صجيع �لجهود 

لتطويـــر م�صـــادر جديـــدة ونظيفـــة للطاقـــة، وذلك بو��صـــطة 

�لت�صـــجيع علـــى ��صـــتخد�م �لتكنولوجيا �لحديثـــة في مختلف 

مر�حل �صـــناعة �لطاقة، و�أ�صـــارت �لتو�صـــيات �إلـــى �الأهمية 

�لمتنامية للغاز �لطبيعي و�المكانيات �لو�عدة ال�صتخد�مه في 

محطـــات توليد �لطاقة �لكهربائية،  وعلـــى �لرغم من �لتقدم 

�لمحـــرز  في مجـــال قطاع �لكهرباء في قارة �آ�صـــيا �إال �أنه ما 

ز�ل هناك �لكثير من �لعمل �لذي يتعين �لقيام به لتاأمين جميع 

�صكان �لقارة .

و��صـــارت �لتو�صـــيات �لختامية �إلى وجود فجوة �آخذة في 

�الت�صـــاع بين بع�ص �لدول �ال�صيوية �لتي يتم فيها �حر�ز تقدم 

حقيقـــي فـــي قطاع �لطاقـــة نتيجة لنجـــاح �صيا�صـــات �لطاقة 

�لمطبقـــة وبين بع�ـــص �لدول �الأخرى �لتي ال تـــز�ل تعاني من 

م�صـــاكل فقر �لطاقـــة، وقد دعا �الجتماع �إلى �أهمية ت�صـــامن 

�لدول �ال�صيوية ل�صد تلك �لثغرة.

و�لـــدول  �لم�صـــتهلكة  �لـــدول  �ن  �لتو�صـــيات  و�أو�صـــحت 

�لم�صـــدرة للنفط و�لغاز في قارة �آ�صـــيا تتقا�صـــم �لم�صـــوؤولية 

�إلـــى جانـــب بقية دول �لعالم فـــي �لعمل علـــى تحقيق �لمزيد 

مـــن �ال�صـــتقر�ر في �صـــوق �لطاقة �لعالمـــي، و�لتاأكيد على �ن 

�لحو�ر بين �لدول �لم�صـــتهلكة و�لدول �لم�صـــدرة ي�صـــاهم في 

منع حدوث �أي تطور�ت �صلبية في �صوق �لطاقة.   
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تبو�أ قطاع �لطاقة مركز �ل�صد�رة على �صعيد �لقطاعات 

�لتي تتبنى توظيف �البتكار�ت �لتكنولوجية، حيث �صاهمت 

�لتكنولوجيا �لحديثة في زيادة كفاءة عمليات �ال�صتك�صـــاف 

و�الإنتـــاج في قطاع �صـــناعة �لنفـــط و�لغاز، و�الأمر �صـــيان 

بالن�صـــبة لم�صـــادر �لطاقـــة �لمتجددة و�لتـــي حققت نمو� 

و��صحا بف�صل ��صتخد�م �لتكنولوجيا �لحديثة. 

ويعتمـــد مزيـــج �لطاقة �لعالمي ب�صـــورة رئي�صـــية على 

�لم�صـــادر �لهيدروكربونيـــة �أو �لوقـــود �الأحفـــوري )�لنفط 

و�لغـــاز و�لفحم(، و�لتي ت�صـــكل حو�لـــي 80% من �إجمالي 

�إمد�د�ت �لطاقة �الأولية �لعالمية، فيما ت�صتاأثر بقية م�صادر 

�لطاقة ومن بينها �لطاقـــة �لمتجددة و�لطاقة �لنووية على 

�لن�صبة �ل�صئيلة �لباقية.

وعلـــى مدى �ل�صـــنو�ت �ل�صـــابقة �زد�د حجـــم �إمد�د�ت 

�لطاقـــة باالعتمـــاد علـــى �لوقـــود �الحفـــوري، كمـــا تمـــت 

�ال�صتفادة من �لم�صادر �لجديدة للطاقة ومن بينها �لطاقة 

�لمتجـــددة ممـــا �أدى �إلى حدوث تطور �صـــريع و�أكثر تنوعا 

لمزيـــج �لطاقة، غير �أنـــه على �لرغم مـــن �لنمو �لملحوظ 

للكثيـــر من م�صـــادر �لطاقـــة �لمتجددة، فاإن نمو �لح�صـــة 

�الإجماليـــة للطاقة �لمتجددة في مزيج �لطاقة �لعالمي ظل 

متو��صعا منذ 1990.           

فيمـــا تظهر كافة �لموؤ�صـــر�ت و�لتوقعات �ل�صـــادرة من 

مر�كز �الأبحـــاث ومنظمات �لطاقة و�لبتـــرول �لعالمية، �أن 

�لوقود �الأحفوري �صي�صـــتمر في �الحتفاظ بح�صـــة رئي�صية 

في مزيـــج �لطاقة �لعالمي لعقود قادمة بن�صـــبة 75% من 

�لطلـــب �لعالمي علـــى �لطاقة �الأولية بحلـــول عام 2040. 

ويعتبـــر �لغـــاز �لطبيعي �الأ�صـــرع نمو�ً بين م�صـــادر �لوقود 

مستقبل صناعة الطاقة في ظل التطورات 
التكنولوجيا المتقدمة
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�الحفوري وتزد�د ح�صـــته في مزيج �لطاقة �لعالمي ب�صورة 

�صـــريعة. و�صي�صتمر �لنفط بت�صيد �أنو�ع �لوقود منفرد� على 

�لرغم من هبوط ح�صـــته. �أما �لطاقة �لمتجددة با�صـــتثناء 

)طاقـــة �لكتلـــة �لحيوية( فمـــن �لمتوقع زيادة ح�صـــتها في 

مزيـــج �لطاقـــة �إلى 9% مـــن �لطلب �لعالمـــي على �لطاقة 

�الأولية في 2040 مقارنة بـ 4.7% في 2020.      

وتتبايـــن �لدو�فـــع �لرئي�صـــية للتو�صـــع فـــي ��صـــتخد�م 

�لطاقات �لمتجددة من دولة الأخرى، ونذكر من بين �لعو�مل 

�لتي �صاهمت في �لنمو �ل�صريع للطاقات �لمتجددة ما يلي:

• �ل�صيا�صـــات �لحكومية �لهادفة �إلى ت�صجيع �لتحول 	

نحو �لم�صادر �لمتجددة

• �الرتفـــاع �لملحـــوظ في �ال�صـــتثمار فـــي �لطاقات 	

�لمتجددة

• �نخفا�ـــص تكاليف تكنولوجيا �لطاقـــات �لمتجددة 	

خ�صو�صا �لكهرو�صوئية �ل�صم�صية و�لرياح 

و�تخـــذت �لعديـــد مـــن �لـــدول �لعربية خطـــو�ت جادة 

ال�صتخد�م م�صادر �لطاقة �لمتجددة ولعب دور محوري في 

عمليـــة تحول �لطاقـــة �لعالمية على �لرغم مـــن �لتحديات 

�القت�صـــاد�ت وقطاعـــات �لطاقـــة �الإقليميـــة. ومنـــذ عـــام 

2014 فاإنـــه مـــن �لمالحظ زيادة ح�صـــة �لطاقة �لمتجددة 
في �لعديد من �لدول �الأع�صـــاء فـــي منظمة �الأو�بك وبقية 

�لدول �لعربية. وي�صار �إلى في هذ� �لجانب �إلى قيام معظم 

�لـــدول �لعربية بتحديد �أهد�ف للطاقة �لمتجددة لن�صـــرها 

م�صتقبال. 

وتت�صـــمن �لمحـــركات �لرئي�صـــية للتو�صـــع فـــي �صـــوق 

�لطاقات �لمتجددة في �لمنطقة �لعربية ما يلي:      

• �لحاجة لتنويع م�صـــادر �لطاقة بهـــدف تعزيز �أمن 	

�لطاقة

• �لنمو �لكبير في �لطلب على �لطاقة خا�صـــة قطاع 	

�لكهرباء

• �الإمكانيات �لكبيرة للطاقة �ل�صم�صية وطاقة �لرياح 	

و�لطاقة �لمائية بح�صـــب �لموقع �لجغر�في للدول 

�لعربية.

• �ال�صـــتخد�م �لمتز�يد لمحطات �لتحلية �لتي تعمل 	

بو��صطة �لطاقات �لمتجددة

• زيادة �لوعي لدى �صـــناع �لقر�ر في �لدول �لعربية 	

باأهمية ��صتخد�م �لطاقة �لمتجددة.

ويتوقـــع زيـــادة ح�صـــة �لطاقـــات �لمتجددة فـــي مزيج 

�لطاقة �لعالمي، وذلك للم�صاهمة في تلبية �لطلب �لعالمي 

على �لطاقة خا�صـــة في قطاع �لكهربـــاء وتتباين �الأهد�ف 

و�لغايات من ��صتخد�م �لطاقات �لمتجددة من دولة الأخرى 

وذلك بح�صب مو�ردها �لطبيعية وظروفها �القت�صادية. 

وعلـــى �لرغـــم مـــن �لزيـــادة �لكبيـــرة فـــي �ل�صيا�صـــات 

�لحكومية �لهادفة لت�صـــجيع ��صـــتخد�م �لطاقات �لمتجددة 

فـــي بع�ص دول �لعالم، فاإن �لطاقات �لمتجددة ال ت�صـــتطيع 

�إز�حة م�صادر �لطاقة �الحفورية من موقعها في قمة مزيح 

�لطاقـــة �لعالمية و�صيقت�صـــر دورها كونها م�صـــادر مكملة 

للطاقة وذلك لعقود طويلة قادمة.

و�أود �لتاأكيـــد هنا علـــى �أهمية تظافر �لجهـــود �لر�مية 

لتطويـــر جميـــع م�صـــادر �لطاقـــة لتلبيـــة �لطلـــب �لعالمي 

�لم�صـــتقبلي علـــى �لطاقـــة، حيـــث ال يمكن الأحد م�صـــادر 

�لطاقة �أن يقوم بتلبية �لطلب �لعالمي �لمتز�يد على �لطاقة 

ب�صكل �أحادي.

و�أخيـــر�، فاإن مزيج �لطاقة �لم�صـــتقبلي يمهد �لطريق 

نحو �لطاقة منخف�صـــة �لكربون. وعندمـــا تم �إقر�ر �تفاق 

باري�ـــص للتغير �لمناخي خـــالل موؤتمر �الأطـــر�ف �لو�حد 

و�لع�صـــرين )COP21( باإجمـــاع 195 دولة، قامت �لدول 

�لم�صـــدرة للبترول ومن بينها �لدول �الأع�صـــاء في منظمة 

�الأو�بـــك بتبنـــي نهج �صـــفاف ومو�صـــوعي، حيـــث �أعلنت 

بو�صوح �أنها ت�صـــاهم في �لجهود �لدولية للت�صدي لظاهر 

�لتغيـــر �لمناخي وفقـــا لالتفاقات �لدوليـــة �لموقعة بهذ� 

�لخ�صـــو�ص. كمـــا �أكـــدت على �لتز�مهـــا بتح�صـــين كفاءة 

�لطاقـــة و�لتحول من �لوقود �ل�صـــائل �إلى �لغاز وت�صـــجيع 

�أبحـــاث �لطاقـــة �لنظيفـــة و�لتو�صـــع في ��صـــتخد�م تقنية 

��صـــطياد وتخزين �لكربـــون CCS، و�لترويج ال�صـــتخد�م 

�لطاقـــات �لمتجـــددة كالطاقة �ل�صم�صـــية وطاقـــة �لرياح 

كطاقات مكملة للوقود �الأحفوري.

 ¿ بقلم: �شعادة الأ�شتاذ عبا�س علي النقي

�الأمين �لعام لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول )�أو�بك(
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مشاركة منظمة أوابك في المؤتمر السعودي الدولي
 للسالمة من الحرائق النفطية

تحـــت رعاية �شاحب ال�شم�������و الملكي االأمير عبدالعزيز بن 

�شعود بن نايف بن عبد العزيز وزير �لد�خلية رئي�ص �لهيئة �لعليا 

لالأمن �ل�صـــناعي عقد الموؤتمر ال�شعودي الدولي لل�شلمة من 

الحرائ�������ق النفطية خالل �لفترة من 16-18 �صـــبتمبر 2019 

في فندق ريتز كارلتون �لريا�ص - �لمملكة �لعربية �ل�صعودية.

ح�صـــر �الفتتاع م�شاعد وزير الداخلي�������ة ل�شوؤون العمليات 

ف�������ي الريا�س واالأمين الع�������ام للهيئة العلي�������ا للأمن ال�شناعي 

العمي�������د محمد بن علي الهبدان وكبار �ل�صخ�صـــيات و�شعادة 

الدكت�������ور/ �ش�������ون زيان�شن�������غ، االأمي�������ن العام لمنت�������دى الطاقة 

الدول�������ي IEF و�شع�������ادة االأ�شت�������اذ عبا�س علي النق�������ي االأمين 

العام لمنظم�������ة االأقطار العربية الم�ش�������درة للبترول )اأوابك( 

وجمع غفير من �لخبر�ء �لمحليين و�لدوليين �لمعنيين بقطاع 

�لطاقة و�لتعدين.

�فتتح �لموؤتمر العميد محمد بن علي الهبدان �الأمين �لعام 

للهيئة �لعليا لالأمن �ل�صناعي بكلمة رحب فيها بالح�صور حيث 

�أ�صـــار �إلى �أن �لموؤتمر و�لمعر�ص �لم�صاحب له �صيعر�صان دور 

�لمر�فق �لعامة في تن�صـــيط قدرة �لقطاع �لنفطي في �لمملكة 

�لعربيـــة �ل�صـــعودية ومنطقـــة �ل�صـــرق �الأو�صـــط علـــى �لوقاية 

و�ل�صـــالمة من كو�رث �لحر�ئق و�ال�صتعد�د�ت ذلك �صمن روؤية 

�لمملكة 2030.

ويحظى هذ� �لموؤتمر باهمية خا�صة  وبم�صاركة �لمنظمات 

�لدوليـــة و�لعالمية �لمعنيـــة بقطاع �لطاقة و�لتعدين لت�صـــليط 

�ل�صوء على �ل�صيا�صات و�لخطط �لفنية و�ال�صتر�تيجية لحماية 

�لمناطق �لنفطية و�ل�صناعية وتوفير �أ�صباب �ل�صالمة و�لتاأمين 

من �لحر�ئق، وكذلك �لخروج بتو�صـــيات فعالة من �ل�صالمة من 

�لحر�ئـــق �لنفطية، وعلى مدى ثالثـــة �أيام ناق�ص �لموؤتمر ثالثة 

محاور فنية وهي كالتالي: 

• كو�رث �لحر�ئق في قطاع �لنفط و�لغاز و�لبتروكيماويات 	

حقائق و�أرقام وحلول.

• �أف�صـــل �لممار�صـــات و�للو�ئح و�البتـــكار�ت في مجال 	

�لوقاية من حر�ئق �لنفط و�لغاز.

• تعزيز ثقافة �ل�صـــالمة من �لحر�ئق في �صناعة �لنفط 	

و�لغاز و�لبتروكيماويات، وجهات نظر �لتعاون �لدولي.

وق�������د مثل االأمانة العامة في الموؤتمر كل من �شعادة االأمين 

العام االأ�شتاذ عبا�س علي النقي، ومدير اإدارة االإعلم والمكتبة 

ال�شيد/ عبد الكريم عايد.
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تطور استهالك الطاقة األولية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وآفاقه المستقبلية

تهـــدف �لدر��صـــة �أوالً �إلـــى تحليـــل �تجاهـــات 

و�أنماط ��صـــتهالك م�صادر �لطاقة �الأولية في دولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، وبيان �صماته �لرئي�صية 

خالل �لفترة )1995– 2019(، و�لعو�مل �لرئي�صية 

كالنمـــو  �ال�صـــتهالك  م�صـــتويات  علـــى  �لموؤثـــرة 

�القت�صـــادي و�ل�صكاني و�الأ�صعار �لمحلية للطاقة، 

وثانياً �إلى تقدير �ال�صتهالك �لمتوقع على م�صادر 

�لطاقة �الأولية حتى عام 2040.

تنق�صـــم �لدر��صـــة �لـــى جزئيـــن رئي�صـــيين، 

ي�شتعر�س الجزء االأول تطور ��صـــتهالك م�صادر 

�لطاقـــة �الأوليـــة فـــي دولـــة �الإمـــار�ت �لعربيـــة 

 ،)2019  –  1995( �لفتـــرة  خـــالل  �لمتحـــدة 

ويقدم لمحة موجزة عن �أهم �ل�صمات �لرئي�صية 

لتطور �ال�صـــتهالك �لمحلي من م�صادر �لطاقة 

�الأوليـــة ومعدالت نموه بدولة �الإمار�ت �لعربية 

�الأوليـــة  �لطاقـــة  مزيـــج  وتطـــور  �لمتحـــدة، 

�لم�صتهلكة، كما ي�صتعر�ص هذ� �لجزء �لعو�مل 

�القت�صـــادية و�الجتماعية �لرئي�صـــية �لموؤثرة 

علـــى ��صـــتهالك �لطاقـــة في دولـــة �الإمار�ت 

�لعربيـــة �لمتحدة كالنمو �القت�صـــادي و�لنمو 

�ل�صكاني و�الأ�صعار �لمحلية للطاقة لما لذلك 

من �أهمية على دقة �لتوقعات �لم�صتقبلية.

ويتناول الجزء الثاني توقعات ��صتهالك 

�لطاقة في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة حتى عام 2040، 

حيث تم تقدير د�لة ��صتهالك �لم�صادر �الأولية للطاقة على 

�أ�صـــ�ص منهجية تتالءم مع �أو�صاع �لطاقة في دولة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة ومع نوعية �لبيانات �لمتوفرة، و��صـــتخد�م 

�لنموذج �لذي تم تقديره ال�صـــتقر�ء �لتوقعات �لم�صـــتقبلية 

الإجمالي ��صتهالك م�صادر �لطاقة �الأولية. 

وتطرق �لجزء �لثاني �إلى محورين رئي�صيين، �أولهما يتعلق 

بمنهجية �إعد�د �لتوقعات �لم�صـــتقبلية ال�صـــتهالك م�صادر 

�لطاقة �الأولية، وي�صـــمل �لبيانات �لم�صتخدمة في �لدر��صة 

وطرق معالجتها، و�أ�صاليب �لتنبوؤ �لم�صتخدمة في �لدر��صة 

و�لعالقات �الإح�صائية و�لنماذج �لريا�صية �لمعتمدة للتوقع، 

ثم ي�صـــتعر�ص �لفر�صـــيات �الأ�صا�صية �لخا�صـــة بالتوقعات 

لم�صتقبلية  �

حيث تتوخى �لدر��صة ��صت�صر�ف �الآفاق 

�لم�صـــتقبلية ال�صـــتهالك م�صـــادر �لطاقة �الأولية في دولة 

�الإمـــار�ت �لعربيـــة �لمتحدة من خالل �أربعة �صـــيناريوهات 

رئي�صية، وهي �صيناريو �الإ�صارة )�لمرجعي( و�صيناريو �لنمو 

�لمرتفع، و�صـــيناريو �لنمو �لمنخف�ص، و�صـــيناريو �صيا�صـــة 

�الأهـــد�ف �لوطنية في مجال �لطاقات �لمتجددة و�لنووية. 

وفي �لمحور �لثاني، يتم ��صتعر��ص �لنتائج �لنهائية للتوقعات 

�لم�صـــتقبلية �لمتعلقة باإجمالي ��صـــتهالك �لطاقة �الأولية، 

وم�صـــادرها �لرئي�صـــية �لمتمثلة في �لنفط و�لغاز �لطبيعي 

و�لفحم و�لطاقات �لمتجددة، ح�صب �ل�صيناريوهات �صالفة 

�لذكر.
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قامــــت �الأمانة �لعامــــة بعقد �الجتماع �لتن�صــــيقي �لثامن 

ل�صــــباط �ت�صــــال �لدول �الأع�صــــاء في مجال بنك �لمعلومات 

لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صــــدرة للبترول )�أو�بك( في دولة 

�لكويــــت خالل �لفترة من 18- 19 �يلول / �صــــبتمبر 2019. 

وباالنابة عن �شعادة االأمين العام االأ�شتاذ/عبا�س علي النقي، 

رح�������ب ال�شيد / عبدالفتاح دندي، مدير �الد�رة �القت�صــــادية 

فــــي بد�يــــة �الجتماع بالم�صــــاركين م�صــــير�ً �إلــــى �أهمية هذ� 

�الجتمــــاع، ومتمنيــــاً �أن يحقق �الأهد�ف �لمرجــــوة منه.  كما 

�أ�صــــار �لــــى �لنتائج �لتي تحققت من خالل تنفيذ �لتو�صــــيات 

�ل�صــــادرة عــــن �الجتماعــــات �لتن�صــــيقية �ل�صــــبعة �ل�صــــابقة، 

و��صــــتعر�ص �لخطو�ت �لتي قامت بهــــا �الأمانة �لعامة لتطوير 

بنك �لمعلومات.    

�صـــارك في �الجتماع �صبعة �صباط �ت�صال من كل من دولة 

االم�������ارات العربي�������ة المتح�������دة ، مملكة البحري�������ن، الجمهورية 

الجزائرية، دولة الكويت، وجمهورية م�شر العربية.

هدف �الجتماع ب�صـــكل �أ�صا�صـــي �إلى متابعة ومر�جعة تنفيذ 

�لتو�صيات �ل�صادرة عن �الجتماعات �لتن�صيقية �ل�صبعة �ل�صابقة، 

وتقييم �آلية متابعة �لتدفق �ل�صل�ص للبيانات �الإح�صائية من �لدول 

�الأع�صـــاء، و�لبحث عـــن �لطرق �لكفيلة با�صـــتمر�ر نجاح عملية 

�لتو��صـــل مع �صـــباط �ت�صال �لدول �الع�صـــاء. كما هدف �أي�صاً 

�إلى �لتد�ر�ص و�لت�صـــاور ب�صـــاأن تطبيق ��صـــتخد�م ��صتمارة جمع 

بيانات �لطاقة �لجديدة و�إيجاد �لحلول �لمنا�صبة للثغر�ت �لفنية 

و�لنو�ق�ص �الإح�صائية �لتي ظهرت فيها خالل عملية تنفيذ جمع 

�لبيانات لمحتوياتها من قبل �لدول �الأع�صـــاء. وكذلك �ال�صتماع 

�إلى �لمالحظات و�لت�صـــور�ت �لم�صـــتقبلية حـــول تطوير تطبيق 

�لنظام �صـــعيا لتوفير متطلبات و�حتياجات �لدول �الأع�صـــاء من 

�لبيانات �الح�صائية �لمتعلقة بالنفط و�لطاقة.

 وقـــد خل�ـــص �الجتماع �إلى عدد من �لتو�صـــيات، من �أهمها 

�ال�صـــتمر�ر فـــي تزويـــد �الأمانة �لعامـــة بالمعلومـــات و�لبيانات 

�الإح�صـــائية �لمتعلقة بالنفط و�لغاز �لطبيعي وم�صـــادر �لطاقة 

�الأخـــرى، و�لعمـــل علـــى تذليل كافة �ل�صـــعاب �لتـــي تحول دون 

�لو�صول �ل�صل�ص �إلى تلك �لمعلومات و�لبيانات. 

وقد مث�������ل االمانة العامة في هذا االجتماع كل من ال�شيد / 

ف�������وؤاد علي عبدالرحمن ، باحث اقت�شادي اأول، وال�شيد / محمد 

جهاد عامر، مبرمج نظم.

االجتماع التنسيقي الثامن لضباط اتصال الدول االعضاء  في مجال 
بنك المعلومات  لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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تلقت �الأمانة �لعامة خطاباً من معالي �الأ�صـــتاذ ثامر عبا�ص �لغ�صـــبان، نائب 

رئي�ص �لوزر�ء ل�صوؤون �لطاقة وزير �لنفط في جمهورية �لعر�ق، وت�صمن �لخطاب 

ت�صـــمية �شعادة المهند�س/ محمود عبد االأمير ها�شم، ممثًل لجمهورية العراق 

في المكت�������ب التنفيذي لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبتـــرول )�أو�بك(، 

خلفاً ل�شعادة االأ�شتاذ/ �شف�����������اء عبدالرح����من اأحم��������د، وذلك �عتـبار�ً من تاريخ 

9 �صبتمبر 2019.  
م�������ن جانبه بعث �شعادة االأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي، االأمين العام للمنظمة، 

ببرقية اإلى �شعادة المهند�س/  محمود عبداالأمير ها�شم، اأعرب فيها عن خال�س 

التهان�������ي بمنا�شبة تعيين�������ه في من�شبه الجدي�������د، كما بعث ببرقي�������ة اإلى �شعادة 

االأ�شت�������اذ/ �شفاء عبدالرحمن اأحمد، اأعرب فيها عن خال�س تقديره و�شكره لما 

قدمه طيلة فترة تمثيله لبلده في المكتب التنفيذي، ومتمنيًا له دوام التوفيق 

في حياته القادمة.

تسمية سعادة المهندس/ محمود عبداألمير هاشم

ممثال لجمهورية العراق في المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك



اأبوظب�������ي، دولة  ا�شت�شاف�������ت مدين�������ة 

االإم�������ارات العربي�������ة المتح�������دة، فعاليات 

االجتماع ال�شاد��������س ع�شر للجنة الوزارية 

الم�شتركة “اأوب�������ك+”، الذي عقد بتاريخ 

12 �شبتمبر 2019 بالتزامن مع موؤتمر 
الطاق�������ة العالم�������ي ) WEC24 ( وق�������د 

وافقت ال�������دول المجتمعة على الحفاظ 

عل�������ى م�شتوي�������ات التخفي�ش�������ات الحالية 

الإنت�������اج النفط حت�������ى دي�شمب�������ر المقبل 

موؤكدي�������ن �ش�������رورة التزام جمي�������ع الدول 

بميثاق “ اأوبك+«. 

االجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المشتركة »أوبك+«

مؤتمرات دولية



و�أكـــدت �للجنة �لحاجة �لما�صـــة �إلى �اللتز�م �لم�صـــتمر 

بميثاق �لتعاون مع كبار منتجي �لنفط وعلى ر�أ�صـــهم رو�صيا 

�التحادية لدعم ��صـــتقر�ر �صوق �لنفط. كما �أكدت �أن جميع 

�لدول �لم�صـــاركة خا�صـــة تلـــك �لتي لم تقم بعـــد بتخفي�ص 

�إنتاجها �إلى �لم�صتوى �لمتفق عليه �أكدت ب�صكل ال باأ�ص فيه 

على �اللتز�م بن�صبة 100% بم�صتويات �الإنتاج �لمتفق عليها 

علـــى �الأقل لما تبقى من �لعام �لجاري.  ونوهت �للجنة �إلى 

�أن تلك �لبلد�ن �لتي قل�صت �نتاجها بما يزيد على �لم�صتوى 

�لمطلوب ياأتي في �إطار ��صـــتمر�ر م�صاهمتها �لطوعية تجاه 

�التفاق و�لذي من �صـــاأنه �أن يحقق ن�صـــبا قيا�صـــية لاللتز�م 

بم�صتويات خف�ص �الإنتاج خالل �لفترة �لمقبلة.

وتعهـــدت �لمملكـــة �لعربية �ل�صـــعودية بتعزيز خف�صـــها 

�لطوعي لالإنتاج �إلى9.890 مليون برميل يوميا خالل �صـــهر 

�أكتوبر فيما تعهدت جمهورية �لعر�ق بخف�ص �الإنتاج بمقد�ر 

175 �ألـــف برميـــل يوميـــا بحلـــول �أكتوبر في حيـــن تعهدت 
نيجيريا باإجر�ء مزيد من �لتخفي�صـــات لت�صل �إلى 57 �ألف 

برميل يوميا.

وذكر �صـــاحب �ل�صـــمو �لملكـــي �الأمير عبـــد �لعزيز بن 

�صـــلمان بن عبد �لعزيز �آل �صـــعود، وزير �لطاقة في �لمملكة 

�لعربية �ل�صـــعودية �لذي تر�أ�ص �الجتماع مع معالي �ألك�صندر 

نوفـــاك وزير �لطاقـــة في جمهوريـــة رو�صـــيا �التحادية، �إن 

�لمملكة تقوم باأكثر مما تعهدت به ل�صـــمان ��صـــتقر�ر �صوق 

�لنفط �لعالمي. مو�صـــحا �أن بالده �صـــتبقي على تخفي�صات 

�الإنتـــاج �لطوعية حتى نهاية �لعام �لحالي 2019 لمزيد من 

�لمر�جعة خالل �جتماع �للجنة �لوز�رية �لمقبل في دي�صمبر. 

و�أ�صاف قائال “ �صوف ن�صتمر في مر�قبة �ل�صوق و�تخاذ كل 

خطـــوة ممكنة تحقق ��صـــتمر�ر و��صـــتد�مة حجم �لمعرو�ص 

�لنفطي، �إن �لمملكة تقوم باأكثر مما �لتزمت به تجاه �تفاقية 

خف�ص �الإنتاج ونوؤكد �أن م�صـــتوى �إنتـــاج �لمملكة من �لنفط 

�صـــيكون 9.890 مليون برميل يوميا في �أكتوبر«. و�أ�صاف “ 

ما لم�صـــناه �ليوم في �الجتماع من �لتز�مات �صادقة يمنحنا 

�لثقة باأن ن�صـــتمر في دعم ��صـــتقر�ر �صـــوق �لنفط �لعالمي 

“ موؤكـــد� �لجاهزية �لكاملة للتعامـــل مع �لتطور�ت في حال 
تحققت .

مـــن جانبـــه �أكـــد معالـــي �لمهند�ص �صـــهيل بـــن محمد 

�لمزروعي، وزير �لطاقة و�ل�صناعة في دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة، �لتز�م بالده �لثابت بميثاق �لتعاون، و�أ�صاف قائال 

»�صـــنحافظ على م�صـــتويات �الإنتاج �لتـــي تحقق �لتو�زن في 

�ل�صـــوق ونوؤكد مجدد� �لتز�منا �لكامل بدعم جميع �لتد�بير 

�لتـــي من �صـــاأنها �أن ت�صـــاعد على ��صـــتقر�ر وتو�زن �صـــوق 

�لنفط �لعالمي. و�أو�صـــح معاليه �ن �جتماع �للجنة �لوز�رية 

“�أوبك+” في �أبوظبي �ت�صم باالإيجابية و�صهد تو�فقا وتاأييد� 
كبير� و�لتز�ما من جميع �لدول بن�صب خف�ص �الإنتاج �لمتفق 

عليهـــا وهو ما يترتب عليه خروج كميات نفط �إ�صـــافية من 

�ل�صوق خالل �لفترة �لقريبة �لمقبلة مما ي�صرع من ت�صحيح 

�لمخـــزون وتعزيـــز �لتو�زن بيـــن �لعر�ص و�لطلـــب وتوقع �أن 

ينخف�ص �إنتاج �الإمار�ت من �لنفط في �صهر �صبتمبر 2019 

مقارنة باأغ�صط�ص 2019.

بـــدوره قال معالـــي �ألك�صـــندر نوفاك وزيـــر �لطاقة في 

جمهوريـــة رو�صـــيا �التحاديـــة �إن بالده �صتو��صـــل �لعمل مع 

جميع �لدول �الأع�صـــاء وغير �الأع�صـــاء فـــي منظمة �أوبك، 

لمو�جهة �لتكيف مع تطور�ت �ل�صوق �لعالمية و�تخاذ �أف�صل 

�ل�صبل للتغلب على �لتحديات �لطارئة و�لم�صتقبلية.
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التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

أواًل: أسواق النفط العالمية

1- اأ�شعار النفط

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 2.9% )1.8 دوالر للبرميل( مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 64.7 دوالر 	

للبرميل خالل �صهر يوليو 2019. وقد كان لكاًل من تر�جع �لمعرو�ص �لنفطي تز�مناً مع تمديد �إتفاق خف�ص �الإنتاج بين 

دول )�أوبك +( لمدة ت�صعة �أ�صهر، �أي حتى �صهر مار�ص 2020، �إلى جانب �رتفاع �لطلب على �لنفط �لخام في �أ�صيا )بخا�صة 

في �ل�صين(، وتح�صن هو�م�ص �لتكرير، دور�ً رئي�صياً في �رتفاع �الأ�صعار خالل �صهر يوليو 2019. 

�لم�صدر: منظمة �لدول �لم�صدرة للنفط ، �أوبك.

2- الطلب والعر�س

• اإنخف�س الطلب العالمي على النفط خالل �صهر يوليو 2019 بمقد�ر 0.2 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.2% لي�صل �إلى حو�لي 	

101.3 مليون ب/ي. حيث ارتفع طلب مجموعة الدول ال�شناعية بن�صبة 1.7% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 
�إلى 48.6 مليون ب/ي. بينما اإنخف�س طلب بقية دول العالم �الأخرى بن�صبة 1.7% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لي�صل 

�إلى 52.8 مليون ب/ي.

المعدل اال�شبوعي لل�شعر الفوري ل�شلة خامات اأوبك، 2018-2019 ) دوالر / برميل (
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• ارتفعت االإمدادات المعرو�شة من النفط خالل �صهر يوليو 2019 بمقد�ر 0.8 مليون ب/ي، �أي بن�صبة 0.8% لي�صل �إلى 	

حو�لي 100.9 مليون ب/ي. حيث �نخف�صت �إمد�د�ت �لدول �الأع�صاء في �أوبك من �لنفط �لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي 

بن�صبة 0.3% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 34.8 مليون ب/ي. بينما �رتفع �إجمالى �إمد�د�ت �لدول �لمنتجة 

من خارج �أوبك بن�صبة 1.5% مقارنة بم�صتويات �ل�صهر �ل�صابق لت�صل �إلى 66.1 مليون ب/ي.

Energy Intelligence Briefing Aug. 15, 2019�لم�صدر: 

• �رتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر يوليو 2019 بنحو 1.1% ليبلغ حو�لي 8.6 مليون ب/ي، 	

بينما انخف�س عدد الحفارات العاملة لل�صهر �لثامن على �لتو�لي وبنحو 14 حفار مقارنة بال�صهر �ل�صابق ليبلغ نحو 847 

حفار.

.EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions Aug 2019�لم�صدر:

اإنتاج النفط ال�شخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة االأمريكية

العر�س والطلب العالمي على النفط )مليون ب/ي(
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3- المخزونات النفطية

• اإنخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر يوليو 2019 بحو�لي 9 مليون برميل مقارنة بال�صهر 	

�ل�صابق لي�صل �إلى 2952 مليون برميل، كما �نخف�ص �لمخزون �الإ�صتر�تيجي في دول منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية 

وجنوب �أفريقيا و�ل�صين بحو�لي 4 مليون برميل مقارنة بال�صهر �ل�صابق لي�صل �إلى 1820 مليون برميل.

4. تجارة النفط
- واردات الواليات المتحدة النفطية

• اإنخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر يونيو 2019 بنحو 0.1% لتبلغ 7.3 مليون ب/ي، كما 	

اإنخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 16.7% لتبلغ حو�لى 2.1 مليون ب/ي.

ثانيًا: أسواق الغاز الطبيعي العالمية

1- االأ�شعار
• انخف�س المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي �لم�صجل في مركز هنري بال�صوق �الأمريكي خالل �صهر 	

يوليو 2019 لي�صل �إلى 2.37 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر يونيو 2019 بمقد�ر 0.11 دوالر 	

لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى 9.38 دوالر لكل مليون )و ح ب(، وانخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقد�ر 0.24 دوالر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل �إلى  9.03 دوالر لكل مليون )و ح ب(. 

بينما �رتفع متو�صط �أ�صعار ��صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صيل في �ل�صين بمقد�ر 0.02 دوالر لكل مليون )و ح ب(، 

لي�صل �إلى 8.53 دوالر لكل مليون )و ح ب(.

2- ال�شادرات
• 	 2.701 اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حو�لى  اإلى  الغاز الطبيعي الم�شيل  بلغت �شادرات الدول العربية من 

مليون طن خالل �صهر يونيو 2019، م�صتاأثرة بح�صة 20.8% من �الإجمالى.

.Oil Market intelligence, Oct. 2018 and Aug. 2019�لم�صدر:

التغير في المخزون النفطي في نهاية �شهر يوليو 2019 )مليون برميل(
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude 
«Minas». As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean 
crude «Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude 
«Djeno».

* ت�شمل �شلة اأوبك اعتبارا من 16 يونيو 2005 على الخامات التالية : العربي 
ال�شدرة  الخفيف،  الب�شرة  الجزائري،  ال�شحراء  مزيج  ال�شعودي،  الخفيف 

الليبي،موربان االماراتي ، قطر البحري ، الخام الكويتي، االيراني الثقيل، ميري  

الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س االندوني�شي.واعتبارا من بداية 

و خام  االنغولي  غيرا�شول  اأ�شيف خام   2007 اأكتوبر  �شهر  ومنت�شف  يناير  �شهر 

اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي من ال�شلة، 

 2016 يوليو  وفي  جديد،  من  االندوني�شي  الخام  ا�شافة  تم   2016 يناير  وفي 

وفي  االندوني�شي،  الخام  ا�شتثناء  تم   2017 يناير  وفي  الجابوني،  الخام  اأ�شيف 

يونيو  وفي  اأوبك،  �شلة  اإلى  »زافيرو«  اال�شتوائية  غينيا  خام  ا�شيف   2017 يونيو 

قطر  خام  ا�شتثناء  تم   2019 يناير  وفي  »دجينو«  الكونغو  خام  اأ�شيف   2018
البحري.

االقت�شادية،  االدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�شدر: 

وتقارير اأوبك.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2018- 2019 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2018 -2019
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

2019 2018 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2019 2018 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

63.9 75.1 1 
   

يوليو

July

58.0 65.5 1 

 يناير 

January
66.0 74.1  2 59.3 66.8  2
64.7 71.0  3 60.8 67.2  3
64.3 72.8 4 60.5 67.6  4

71.9 1 
 

�غ�صط�ص

August

61.9 63.9  1

 فرب�ير 

February
70.4  2 63.1 61.3  2
72.1  3 66.2 63.1  3
75.0 4 65.0 63.6  4
75.2  1

�صبتمرب

September

65.1 62.5 1

 مار�ص 

March
76.2  2 66.6 62.3 2
76.7 3 67.2 65.1 3
80.6 4 66.8 66.4 4
83.2 1 

 �كتوبر 

October

68.8 65.1 1
  

�بريل

April

81.4  2 70.4 67.7 2
78.9  3 70.5 69.5 3
76.4 4 73.1 70.9 4
70.5 1 

 نوفمرب  

November

73.5 73.5 1

مايو

May
66.5  2 75.6 75.6 2
62.8  3 76.3 76.3 3
58.8 4 73.9 73.9 4
60.0 1 

 دي�صمرب 

December

73.6 73.6 1

 يونيو 

  June
59.1  2 73.8 73.8 2
55.2  3 71.0 71.0 3
51.3 4 74.9 74.9 4

20182019

66.958.7January يناير 

63.563.8February فرب�ير 

63.866.4March مار�ص 

68.470.8April �بريل 

74.170.0May مايو 

73.262.9June يونيو 

73.364.7July يوليو 

72.3August �غ�صط�ص 

77.2September �صبتمرب 

79.4October �كتوبر 

65.3November نوفمرب 

56.9December دي�صمرب 

64.763.0First Quarter �لربع �الأول 

71.967.9Second Quarter �لربع �لثانى 

74.2Third Quarter �لربع �لثالث 

67.2Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

69.8Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2018 - 2019

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2018 -2019
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2019-2017

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2017-2019   

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لكويت 

Kuwait
Export

موربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة �لليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

�لبحري

Marine

غرب 

تك�صا�ص

WTI

52.452.754.251.951.754.952.953.254.252.950.9Average 2017متو�شط عام 2017

69.870.371.268.460.971.969.569.470.969.264.9Average 2018متو�شط عام 2018

66.967.469.966.165.768.868.266.269.166.463.7January 2018يناير 2018 

63.564.066.062.362.165.964.462.765.263.162.2Februaryفرباير

63.864.466.762.362.266.364.962.865.963.462.8Marchمار�س

68.468.972.167.167.071.070.468.371.667.666.3Aprilاأبريل

74.174.777.372.872.676.775.374.276.973.469.9Mayمايو

73.274.373.471.972.476.272.373.674.272.967.7Juneيونيو

73.374.273.972.072.376.072.473.174.373.171.0Julyيوليو

72.373.472.671.171.874.970.772.572.672.568.0Augustاأغ�شط�س

77.278.279.676.276.878.877.177.278.876.570.2September�شبتمرب

79.480.081.178.378.681.379.679.481.178.970.8Octoberاأكتوبر

65.366.465.064.165.268.163.165.864.765.956.8Novemberنوفمرب

56.958.256.456.157.159.355.757.357.057.349.5Decemberدي�شمرب

58.759.659.358.258.760.858.359.159.459.551.6January 2019يناير 2019 

63.864.964.363.363.965.663.264.464.065.1055.0Februaryفرباير

66.467.466.466.166.868.065.466.966.167.658.2Marchمار�س

70.871.971.270.571.271.570.570.971.271.863.9Aprilاأبريل

70.070.871.269.870.169.770.369.670.971.060.7Mayمايو

62.963.564.862.762.662.863.661.664.063.554.7Juneيونيو

64.765.663.964.464.064.963.463.263.964.857.5Julyيوليو

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2017 - 2019

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2017 -2019
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil
 Market

متو�صط

 عام 

2017

68.066.351.6Singapore�صنغافورة

Average
2017

75.166.448.7Rotterdamروترد�م
66.666.949.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

74.462.347.1US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2018

79.984.765.2Singapore�صنغافورة

Average
2018

87.385.962.3Rotterdamروترد�م
79.185.763.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

85.881.058.9US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2018

83.186.570.5Singapore�صنغافورة

July-18
93.888.067.5Rotterdamروترد�م

86.088.268.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
94.283.566.2US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2018

84.888.069.1Singapore�صنغافورة

Aug.-18
95.088.565.7Rotterdamروترد�م

87.888.766.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.685.162.6US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2018

89.593.470.7Singapore�صنغافورة

Sep.-18
95.092.967.8Rotterdamروترد�م

87.493.068.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
91.389.665.2US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2018

87.696.976.8Singapore�صنغافورة

Oct.-18
91.297.273.1Rotterdamروترد�م

82.596.874.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
89.693.369.2US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2018

68.782.168.3Singapore�صنغافورة

Nov.-18
76.886.462.6Rotterdamروترد�م

67.585.164.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
71.080.059.5US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2018

60.069.956.4Singapore�صنغافورة

Dec.-18
67.674.653.1Rotterdamروترد�م

58.473.254.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
62.367.551.6US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2019

61.172.057.8Singapore�صنغافورة

Jan.-19
68.275.254.9Rotterdamروترد�م

59.274.957.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
63.270.254.9US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2019

66.378.463.9Singapore�صنغافورة

Feb.-19
74.480.861.4Rotterdamروترد�م

64.480.964.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
70.375.962.9US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2019

74.480.766.1Singapore�صنغافورة

Mar.-19
81.181.863.0Rotterdamروترد�م

72.581.764.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
86.076.762.9US Gulf�خلليج �المريكي

�بريل

2019

80.783.066.8Singapore�صنغافورة

April-19
93.084.564.9Rotterdamروترد�م

81.983.665.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
92.879.365.2US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2019

76.382.464.4Singapore�صنغافورة

May-19
90.384.961.7Rotterdamروترد�م

80.284.265.2Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
87.278.260.6US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2019

67.4974.8759.42Singapore�صنغافورة

Jun.-19
78.2976.1356.94Rotterdamروترد�م

70.5775.6462.53Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
82.4771.0554.82US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2019

73.678.566.1Singapore�صنغافورة

Jul.-19
82.378.559.2Rotterdamروترد�م

75.578.164.8Mediterranean�لبحر �ملتو�صط
88.674.958.4US Gulf�خلليج �المريكي
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 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2017 - 2019 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2017 - 2019
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

Middle East/West**
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 106 30 59 متو�شط 2017

Average 2018 115 25 57 متو�شط 2018

July 2018 111 19 49 يوليو 2018

August 115 24 54 �أغ�صط�ص

September 107 22 55 �صبتمرب

October 129 33 83 �أكتوبر

November 155 41 93 نوفمرب

December 195 38 87 دي�صمرب

January 2019 131 24 56 يناير 2019

February 95 26 52 فرب�ير

March 95 30 60 مار�ص

Arpil 80 21 40 �أبريل

May 103 19 39 مايو

June 89 20 44 يونيو

July 88 20 44 يوليو

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2017 - 2019 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2017 - 2019
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

Period
�لبحر �ملتو�صط / �صمال - غرب �أوروبا *

Med/N-WE *
�لبحر �ملتو�صط /  �لبحر �ملتو�صط *

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2017 171 130 121 متو�شط 2017

Average 2018 161 151 119 متو�شط 2018

July 2018 138 128 118 يوليو 2018

August 130 120 101 �أغ�صط�ص

September 130 120 110 �صبتمرب

October 162 150 124 �أكتوبر

November 172 164 132 نوفمرب

December 233 223 183 دي�صمرب

January 2019 187 177 147 يناير 2019

February 170 160 113 فرب�ير

March 176 167 112 مار�ص

Arpil 185 175 96 �أبريل

May 159 149 116 مايو

June 150 140 114 يونيو

July 163 153 96 يوليو

Direction

* حجم الناقلت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �شاكن  

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

*** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �شاكن  

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
***  Vessels of 80 - 85 thousand dwt.
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2017 - 2019    

Table -7 : World Oil Demand  2017 - 2019
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

*2019 2018 2017 

�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1  الدول العربية

OAPEC 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 47.6 47.7 47.9 48.1 48.2 47.2 47.7 47.4 48.0 47.7 47.1 47.0  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.7 25.3 25.5 25.7 25.7 25.4 25.2 25.0 25.1 25.1 25.0 24.5  �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 14.2 14.0 14.3 14.3 14.7 14.2 14.0 14.3 14.4 14.8 14.3 13.9  �أوروبا �لغربية

Pacific 7.7 8.5 8.0 8.1 7.7 7.6 8.5 8.1 8.4 7.9 7.8 8.6  �ملحيط �لهادي

Developing Countries 33.1 33.0 32.6 32.6 32.9 32.6 32.4 32.1 32.1 32.4 32.0 31.5  الدول النامية

 Middle East &
other Asia 22.1 22.2 21.8 21.7 21.8 21.8 21.7 21.4 21.4 21.5 21.3 21.0 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.4 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3  �فريقيا

Latin America 6.6 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.4 6.5 6.5 6.8 6.5 6.3  �أمريكا �لالتينية

 China 13.2 12.6 12.7 13.1 12.7 12.8 12.3 12.2 12.3 12.3 12.4 11.9  ال�شني 

  FSU 4.7 4.8 4.8 5.0 4.9 4.7 4.7 4.7 5.1 4.8 4.4 4.5  االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 99.2 98.8 98.7 99.6 99.3 98.0 97.8 97.3 98.6 97.8 96.5 95.7    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2017 - 2019

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2017-2019
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.
* Estimates  .

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

*2019 2018 2017 

�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  

Arab Countries 27.8 28.0 28.7 29.6 28.8 28.3 28.0 28.1 28.2 28.3 28.0 27.9 الدول العربية

OAPEC 26.5 26.7 27.4 28.3 27.5 26.9 26.7 26.8 26.9 27.0 26.7 26.6 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC * *: 34.8 35.5 38.7 39.1 39.0 38.1 38.1 38.7 38.4 39.1 38.8 38.6 االأوبك * *:

Crude Oil 30.0 30.7 32.3 32.7 32.7 31.7 31.8 32.5 32.2 32.7 32.5 32.4 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 4.8 4.8 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.4 6.3 6.2  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 29.6 29.3 28.0 28.8 28.6 27.5 27.3 25.7 26.6 25.5 25.2 25.5 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 25.5 25.1 23.9 24.6 24.5 23.4 22.9 21.5 22.4 21.4 20.9 21.1 �أمريكا �ل�صمالية

Western Europe 3.6 3.8 3.8 3.8 3.6 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 4.0 �أوروبا �لغربية

 Pacific 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 �ملحيط �لهادي

Developing Countries 13.5 13.4 11.6 11.4 11.4 11.8 11.8 11.5 11.9 11.8 12.0 12.0 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 6.7 6.7 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.6 1.6 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8 1.5 1.9 1.9 2.0 2.0 �فريقيا 

Latin America 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 �أمريكا �لالتينية 

China 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ال�شني

FSU 14.2 14.6 14.3 14.6 14.3 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 14.1 14.1 االحتاد ال�شوفيتي ال�شابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�شرقية 

Processing Gains 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 98.5 99.3 98.8 100.3 99.6 97.9 97.5 96.4 97.2 96.6 96.3 96.3  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�شمل النفط على منت الناقلت
** ي�شمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�شرتاتيجي

Oil Market Intelligence, Oct. 2018 & Aug. 2019   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, Oct. 2018 & Aug. 2019

�لجدول - 9: �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر يوليو 2019

Table - 9 : Global Oil Inventories، July 2019
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

يوليو 2019

July 19
يونيو 2019

June 19

التغير عن يونيو 2019

Change from
June 2019 

يوليو 2018

July 18

التغير عن يوليو 2018

Change from
July 2018

120Americas 91480 16001591االأمريكتني:

41Crude 565)21(606627نفط خام

79Products 30915 994964منتجات نفطية

6Europe 965(8(971979اأوروبا :

Crude)17(354)9(337346نفط خام

23Products 1611 634633منتجات نفطية

Pacific(13(394(10(381391منطقة املحيط الهادي 

Crude)8(158)4(150154نفط خام

Products)5(236)6(231237منتجات نفطية

 114Total OECD 2838(9(29522961اإجمايل الدول ال�شناعية *
1

16Crude 1077(34(10931127نفط خام

97Products 251762 18591834منتجات نفطية

 273Rest of the world 242738 30112987بقية دول العامل *
1

Oil at Sea)20(81170 11501142نفط على منت �لناقالت

386World Commercial 1 145576 59625948املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)30(1850(4(18201824�ملخزون �ال�صرت�تيجي

198596336Total 2 89328913اإجمايل املخزون العاملي**


